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ވަނަ  12ދަުއރުގެ  ދެވަނަ ދުވަހު އޮްތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ  ހޯމަ ވި  29މަުހގެ  ޖޫންވަނަ އަަހރުގެ  2020
ވަނަ އިޞްލާުޙ  2)ިޖނާއީ އިޖުރާއަތުެގ ޤާނޫނު( އަށް  2016/12ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ޖަލްސާއިން ފާސްކުެރއްވި

                 2020 ޖުަލއި 7 ،ވަނަ މާްއދާގައިވާ ގޮުތގެމަތިން 92ގެނައުމުގެ ބިލު، ޤާނޫނުއަސާީސގެ 
 ،މި ިބލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދުވަހު ރައީސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުމުން އަްނގާރަ ( ވި 1441 ުޛލްޤަޢިދާ 16)

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ މިއަދު ާޝއިޢު ުކރެވިއްޖެެއވެ.
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 2020/6 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

 އިޞްލާޙު  ވަނަ  2 އަށް ( ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ޤާނޫނު ) 2016/12 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ 

 އިޞްލާޙުތަްއ ގެނައުން. )ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި 2016/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިިވ ގޮތަްށ ިއޞްލާޙުކުރުން.   19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1
 

"ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިްސ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ، ކަމުގެ ިއޚްތިޞާޞް ލިބިގެންާވ   .19 ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް 

އަޑުއެހުަމކަށެވެ. އޭގެ ެތރޭަގއި، ކޯޓެއްގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަީތގައި ޭބއްވޭ ކޮންމެ 

ކުށުގެ ުތހުމަތުގައިާވ މީާހ ަހއްޔަުރކުރުމަށްފަުހ ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިަމއްޗަްށ ފުރަތަަމ 

ހާޒިރުކޮށް، ބޭްއވޭ އަޑުއެހުމާއި، އިބްތިދާއީ އަޑުއެހުމާއި، ޝަީރޢަތުގެ ކުރިން ހުަށހަާޅ 

ތުގެ އަޑުއެހުންަތްއ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަޑުއެހުންތަާކއި، މައްސަލަިއގެ ޝަީރޢަ

ހިމެނެއެވެ. އަދި، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުެވިރކޮށް ެއއް މާލަމަށްުވެރ 

ގިނަ މާލަްނ ގުޅުވާަލއިގެން ޭބއްޭވ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަީކވެސް، ފަނޑިޔާރެްއެގ 

 ކުރިމަތީގަިއ ބޭއްޭވ ޝަރީޢަތުެގ މަޖިލީހެެކވެ.
 

 

 މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ގޮތަށް މާއްދާެއއް އިުތރުުކރުން.ވަަނ  163ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ 
ކޮންފަރެންސިންގ 

މެދުވެރިކޮށް ޝަރީޢަތް 
 ހިންގުން 

ކުށެއްގެ ުތހުމަތުގަިއވާ ަފރާތުެގ ބަންދާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމުެގ  )ހ(  .163-1

މައްސަލަތަކުގެ އަޑުެއހުންތަކާއި، އިބްތިދާއީ އަޑުެއހުންތަކާއި، ޝަރީޢަތުެގ 

ކުރިން ހުަށހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ އަޑުއެހުންތަކާއި، ޝަރީޢަތްަތއް ކުިރއަްށ 

ތަ ދަޢުވާ ލިބޭ ފަރާތާއި، ގެންދަންވާނީ އެ ކުށުގެ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތް ނުވަ
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ހައްޔަުރކުރާ ަފރާތް ނުވަަތ ދަޢުވާުކރާ ފަރާާތއި، ެއ ފަރާތްތަކުެގ 

ވަކީލުންނާއި، އަދި އެނޫނަސް ަޝރީޢަތުގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވާންެޖޭހ 

މީހުންކަމަށް ޝަރީޢަުތގެ މަޖިީލހުން ކަނޑައަޅާ މީހުންނާއި، މައްސަަލ 

 ދި ެއއް މަޖިީލހެއްަގއި ިތބެގެންނެވެ.ބަލާ ފަނޑިޔާރާ އެއް ހާިޒރެއްަގއި އަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަީކ ޢާންމު ުއސޫލުކަމުގަިއ  )ށ(  

ވީނަމަވެސް، ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ ޚާްއޞަ ޙާލަތްތަުކގަިއ، ޢަދުުލ 

އިންޞާފުގެ ހަމަތައް ނުެގއްލޭނެ ގޮުތގެމަތިން، އަޑުެއހުންތަކާިއ 

ކޯޓުގެ ާމލަމާއި، މައްަސލައިަގއި ހިމެނޭ އެހެނިހެްނ  ޝަރީޢަތްތައް ހިންގާ 

ފަރާތްތައް ތިބޭ މާލަންތައް، އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންަފރެންސިންގ 

މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވާލަިއގެން އަޑުއެހުންތަކާިއ ަޝރީޢަތްތަްއ ކުިރއަްށ 

ގެންދިއުމުގެ އިޚްިތޔާުރ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެންެވއެވެ. މިގޮތުްނ، ތިރީގަިއ 

ންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަަކކީ ޚާއްޞަ ާޙލަތްތަކެއްކަމަށް ަފނޑިޔާރަްށ ބަޔާ

 ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިެގން  (1)   

އިޢުލާންކޮށްފައިާވ ކުްއލި ނުަރއްކަުލގެ ާޙލަތެއް ުނވަތަ ާކރިާސގެ 

ހާޒިުރވުމުަގއި ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ަޝރީޢަތުގެ މަޖިީލހަށް 

 ރައްކާތެިރކަމެއް ނެތުން؛

ޖޯގުރަފީ ގޮތުްނ ރަށްތަާކއި ަސރަޙައްދުތައް އެތުރިފަިއވާ ގޮތުެގ  (2)   

ސަބަބުން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް، މޫސުމީ ގޮތުންނާއި ަޚރަުދގެ 

ގޮތުންނާއި ުނވަތަ ޖިނާީއ ޢަުދލުެގ ނިޒާމު ހިންގުުމގެ 

އެ ސަރަޙައްދެްއަގއި  އިންތިޒާމުތައް ެއ ރަށެްއގަިއ ނުވަތަ 

ޤާއިމުކުރެވިފަިއވާ ގޮތްތަކަްށ އެަވގުތަކު އޮްތ ުހރަސްތަާކއި 

ގޮންޖެހުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުާމއެކު، އަދި ހުށަހެޅިފަިއވާ 

މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ލަސްވުން މެދުެވރިވެ، ޢަދުލު އިންާޞފު 

 ޤާއިމުކުރުމަށް ބުޫރއަރާފާނެ ާޙލަތެްއ އޮތުން.

ދާގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ ާޙލަތެއްގަިއެވސް އޯޑިޯއ މި މާއް )ނ(  

އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިްނގ މެދުެވރިކޮށް ކުށުގެ ތުހުމަތުަގިއވާ ފަރާުތެގ 
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ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ަމއްސަލަތަުކގެ އަޑުއެހުންތަކާއި، އިބްތިދާީއ 

ންދެވޭީނ އެގޮތަްށ އަޑުއެހުންތައް ފިޔަަވއި، ޝަރީޢަތްތައް ުކރިއަށް ގެ

އެކަން ކުރުމަށް ކުށުެގ ތުހުމަތުގަިއވާ ފަރާތް ނުވަތަ ދަޢުާވ ލިބޭ ފަރާްތ 

 އިޢުތިރާޟުނުކުރާނަމަެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޚާއްަޞ ޙާލަތްތަކުަގއި އޯިޑޯއ  )ރ(  

އަދި ވީޑިޯއ ކޮންަފރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ ކޯުޓގެ އަޑުެއހުންތަކާިއ 

ޝަރީޢަތްތައް ުކރިއަްށ ގެންދިއުމުެގ އިޚްތިާޔުރ ފަނޑިޔާރަށް ލިބިގެްނީވ 

ނަމަވެސް، އަދި މި މާއްާދގެ )ނ( ގައިާވ ގޮތަށް ކުށުގެ ުތހުމަތުގައިާވ 

ފަރާތް ނުވަތަ ދަުޢވާ ލިބޭ ފަރާތް އިޢުތިރާޟުނުުކރާނަމަވެސް، ސިކުނޑީެގ 

އް ުހރި ަފރާތްތަކާއި، ބައްޔެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުމެއް ނުވަތަ ނަފްސާނީ ބަްއޔެ

ކުށަށް އިޢުތިރާފުވެފަިއވާ ފަރާތްތަުކގެ ަޝރީޢަތްތައް އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިޯއ 

 ކޮންފަރެންސިންގ މެދުެވރިކޮށް ކުރިއަްށ ގެންގޮްސގެންނުވާނެެއވެ.

މި މާއްދާެގ )ށ( ގަިއ ބަޔާންވެގެްނވާ ގޮތުގެމަތިން، އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިޯއ  )ބ(  

މެދުވެިރކޮށް ކޯޓުެގ އަޑުއެހުންތަާކއި ޝަރީޢަތްތަްއ ކޮންފަރެންސިންގ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމާެބހޭ ގަވާއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ތާރީޚުްނ 

)އެކެއް( މަސްދުވަުހގެ ތެޭރގައި ސުޕްީރމް ކޯޓުްނ  1ފެށިގެން 

އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ަގވާއިދުަގއި އަންނަިނިވ ކަންކަްނ 

 ވެ.ހިމަނަންވާނެއެ

އޯޑިއޯ އަިދ ވީޑިޯއ ކޮންަފރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ ަޝރީޢަތުެގ  (1)   

މަޖިލީހުގަިއ ބައިެވރިާވ އެންމެަހއި ަފރާތްތަކުްނ ވާންެޖހޭ 

 ތައްޔާރީތައް؛

ކޯޓުގެ މާލަުމގައި، އޯޑިޯއ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންަފރެންސިންގ  (2)   

ބައިެވިރވާ މެދުވެރިކޮށް ގުޅާެލވިގެން ަޝރީޢަތުގެ މަޖިީލހުގަިއ 

އެންމެހައި ަފރާތްތަކުން ޝަރީޢަތުގެ މަޖިީލހުގައި ހިަފހައްޓަންެޖހޭ 

 އުސޫލުތައް؛

އޯޑިއޯ އަިދ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ހެދުމަށް ހޯދަންޖެޭހ  (3)   

 ތަކެއްޗާއި ާޤއިމުކުރަންޖެޭހ ވަީސލަތްތައް؛
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ޤާއިމުުކރަންޖެޭހ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިްނގ ނިޒާމު  (4)   

 ތަންތަން؛

 ޓްރާންސްމިޝަން ސްޕީޑާއި ބޭންޑްވިތްެގ މިންގަނޑުތައް؛ (5)   

 ދިމާވާ ޓެކްނިކަްލ މައްސަލަަތކާ ގުޅިގެްނ ޢަމަލުުކރާނެ ގޮތް؛ (6)   

ރާއްޖެއިން ޭބރުގަިއވާ ފަރާެތއް ހިމެނޭ މައްސަަލއެއްަނމަ  (7)   

ފަރާެތއް ުހރި ަޤއުމެްއގެ ޝަރީޢަތުގެ މަޖިލިސް ބާއްވާ ަވގުތާއި އެ 

 ވަގުތާ ދެމެދުގަިއވާ ަފރަގު ބޮޑުވާނަމަ ޢަަމލުކުރާެނ ގޮތް؛

 ތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަުތގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ ައދި (8)   

އޯޑިއޯ އަިދ ވީޑިޯއ ކޮންަފރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ ަޝރީޢަތުެގ  (9)   

މިނޫންވެސް އެންމެަހއި މަޖިލިސް ކުރިއަްށ ގެންދިއުމާގުޅޭ 

 އުސޫލުތައް.

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިޯއ ކޮންފަރެންސިްނގ މެދުވެިރކޮށް ުކިރއަށްގެންާދ  )ޅ(  

ޝަރީޢަތްތަކުގެ މަިޖލިސްތަކުެގ ެރކޯޑިންގ، ެއ މައްސަަލއެއް ިނޭމ 

)ފަންސަވީސް( އަަހރު ދުަވހުެގ މުއްދަތަްށ  25ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ނެެއވެ.ރައްކާތެިރކޮށް ބަަލހައްޓަންވާ

 

 ޤާނޫނުގެ ިތރީސްވަަނ ބާބުގެ ުކރިއަްށ އަންނަނިވި ފަދައިން ބާބެއް އިުތރުކުރުން. ބުނެވިދިޔަ .3

 

 ވަނަ ބާބު  1-ނަވާވީސް 
 

 ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޚާއްޞަ އިޖުރާއަތުތައް

 

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 
ޙާލަތެއްގައި ނުވަތަ 

ކާރިސާއެއްގައި ޚާއްޞަ 
 ހިނގުން އުސޫލުތައް 

މި ޤާނޫނުގަިއ ނުވަަތ އެހެްނ ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ ގޮތަކަްށ  )ހ(  .203-1

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޤާނޫުނއަސާސީްނ ނުވަަތ ޤާނޫނަކުން 

ބާރުލިބިގެން ުކއްލި ނުަރއްކަުލގެ ޙާލަތެއް ުނވަތަ ކާރިާސެގ ޙާލަތެްއ 

ދި އެ ޙާލަުތ އިޢުލާންކޮށް، އަދި އެ ޙާލަުތ ދެމިއޮތުމުގެ ސަބަބުން، އަ

އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ރަށާއި ަސރަޙައްދުގަިއ ރަްއކާތެރިަކން އޮްތ 
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މިންވަރަށާއި ުނވަތަ އެ ޙާލަުތގައި ކަންކަން މަނާުކރެވިފައިާވ މިންވަރަްށ 

ރިޢާޔަތްކުރާިއރު، ޤާނޫނެްއގައި ނުވަަތ ޤާނޫނަކުން ާބރުިލބިދީފައިާވ 

ގެން ނެތްނަމަ، މި ބާބުގަިއ ގަވާއިދެއްަގއި ަބޔާންކުރާ އިޖުާރއަތުތައް ހިން

މި ބާބުގައި ބަޔާްނކުރާ ޮގތުގެމަތިްނ ބަޔާންކުރާ ޚާއްޞަ އިުޖރާއަތުތަކަށް، 

 ޢަމަލުކުރެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ޖިނާީއ  )ށ(  

މައްސަލަތަކުގެ މުއްދަތުތަކާމެދު ޢަަމލުކުރާނީ އަންނަިނިވ އުސޫާލ 

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ވަނަ މާއްާދގައި، ތަޙްޤީޤު ފުިރހަމަކޮށް ދަުޢވާ  94މި ޤާނޫނުގެ  (1)   

އުފުލުމަށް މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްަސލަތަކުަގިއ، 

ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުާވ އުފުލުުމގައި ބޮޑެތި ުހރަސްަތއް 

މައްޗަްށ ބިނާޮކށް ކުރިމަތިވެފައިާވކަމަށް، ސަބަބުތަކުެގ 

ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލް ކަނޑައެޅުމުން، އެ މައްަސލަތަުކގެ 

             ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކޮްށ ދަޢުާވ އުފުލުމަްށ އިުތރު

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަުހގެ މުއްދަުތ ޕްރޮސިިކއުަޓރ  60

 ޖެނެރަލްއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.

ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ޝަރީަޢތް ވަނަ ާމއްދާގައި  118މި ޤާނޫނުގެ  (2)   

ފެށުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ އެންމެަހއި ހުށަހެޅުމެއް، ޝަރީަޢތް 

)ތިރީްސ( ުދވަހުގެ ުކރިން ހުށަހަޅަންވާނެެއވެ. ައދި  30ފެށުމުގެ 

މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ެއހެނިހެން މުއްދަތުަތްއ، 

މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިާޔރު ނިންމާ ގޮތެްއގެމަތިން 

 ޅިދާނެއެވެ.ކަނޑައެ

)ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާުތ(  2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  (3)   

ވަނަ މާއްދާަގއި ޖިނާޔަތުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ ކުށްކުށުަގިއ،  61ގެ 

)އަެށއް( އަހަުރ ުދވަުހގެ  8އެ ކުށްުކިރ ވަގުތުްނ ފެށިގެްނ 

މުއްދަތު ފަހަނައަާޅ ދިއުމުްނ ދަޢުާވ ނުއުފުޭލނެ 

   ގަާއއި، ޖުނަޙުެގ ތެޭރގަިއ ހިމެޭނ ކުށްކުށުަގިއ، މައްސަލަތަކު
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)ތިނެއް( ައހަރު ުދވަުހގެ  3އެ ކުށްކުރި ަވގުތުން ފެށިގެން 

މުއްދަތު ފަހަނައަާޅ ދިއުމުްނ ދަޢުާވ ނުއުފުޭލނެ 

މައްސަލަތަކުގައި، އެ މުއްދަތު ފަހަނައަޅާ ދިޔަިއރު ދަުޢވާ 

އުފުލުމަށް އެ މުއްދަތު ހަަމވި އެ ދަޢުާވއެއް  އުފުލިފައިނުވާނަމަ، 

)ިތރީސް( ދުވަހަށްުވެރ ދިގު ޫނން  30ތާރީޚުން ފެށިގެްނ 

 މުއްދަތެއް ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަްލއަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

)ިބރުދެއްކުމާިއ ނުރަްއކާތެިރ  2010/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (4)   

ގެ ހަތިޔާރާިއ ތޫުނ އެްއޗެިހ ގެންގުޅުްނ މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު( 

      ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ީމހެއްެގ މައްޗަށް ގިނަވެެގން 17

)ފަސްދޮޅަސް( ދުވަހުގެ ެތރޭަގއި ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެަރލް  60

ދަޢުވާ އުފުލަންވާނެެއވެ. އަދި ދަޢުވާ އުުފލި ތާރީޚުން ފެށިެގން 

)ފަސްދޮޅަސް( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ކޯުޓން  60ގިނަވެގެން 

ދި އެ މުއްދަތު ކޮންމެހެން އިުތރުކުަރން ޙުކުމްކުރަންވާނެއެވެ. އަ

ޖެހިއްޖެ ޙާލަެތއްގައި، އެކަމަށް އެކަށީގެންާވ އެންެމ ުކރު 

 މުއްދަތަކަށް މުއްދަތު އިުތރުކުެރވިދާނެއެވެ.

)ިބރުދެއްކުމާިއ ނުރަްއކާތެިރ  2010/17ޤާނޫނު ނަންބަރު  (5)   

( ގެ ހަތިޔާރާިއ ތޫުނ އެްއޗެިހ ގެންގުޅުްނ މަނާކުރުމުެގ ޤާނޫނު

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން، މަތީ ަމރުޙަލާެގ ކޮންެމ ކޯެޓއްަގއި  21

މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުެރވޭނެ މުއްދަތަކީ، އެ މައްަސލަިއގެ 

ޙުކުމުގެ ލިޔުްނ ލިބޭ ާތރީޚުން ފެށިގެްނ ރަސްމީ ބަްނދު 

 )ިތރީސް( ުދވަހެވެ. 30ދުވަސްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން، 

)ެޓރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫުނ(  2015/32ޤާނޫނު ނަންބަރު  (6)   

ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( އަިދ )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ  28-1ގެ 

         )ފަސްދޮޅަސް( ުދވަހުެގ ެތރޭަގއި  60ގޮތުގެމަތިން، 

އެ މައްސަލަެއއްގެ ތަޙްޤީޤު ނިންމައި ޕްރޮސިިކއުަޓރ 

މައްަސލަެއއް ޖެނެރަލްއަށް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި އެ 

)ސާޅީްސ ފަހެްއ(  45ޕްރޮސިކިއުަޓރ ޖެެނރަލްއަްށ ހުަށހަޅާތާ 
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ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ްޕރޮސިކިއުަޓރ ޖެނެަރލް ދަުޢވާ 

 އުފުލަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެްސ،  (7)   

 ހައްޔަުރކޮށްފައިވާ، ނުވަތަ ހައްަޔރުކުރުމަށްފަުހ ބަންދުން

ދޫކޮށްލާފައިވާ މީހުްނގެ މައްަސލަތަކުގެ ެތރެއިން، ނުަވތަ 

އެނޫންވެސް މީހުންެގ މައްަސލަތަކުެގ ތެރެއިން، ތަޙްީޤޤު 

ފުރިހަމަކޮށް ދަޢުާވ އުފުލުމަްށ ވަިކ މުއްދަތުތަެކއް 

ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަުކގައި، ތަޙްޤީޤު ފުިރހަމަކުރުމަާށއި 

ތައް ުކރިމަތިވެފަިއވާކަމަްށ، ދަޢުވާ އުފުލުމުަގއި ބޮޑެތި ުހރަސް

ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮްށ ޕްރޮސިކިުއޓަރ ޖެނެަރލް 

ކަނޑައަޅާ މައްސަލަތަކުަގއި، ޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެަރލް 

ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި، ތަޙްޤީުޤ ފުރިހަމަކޮްށ ދަުޢވާ 

އުފުލުމަށް ނިންމުމުެގ އިޚްިތޔާުރ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެެނރަލްައށް 

 ންވެެއވެ.ލިބިގެ

މި މާއްދާގެ އެހެން ައކުރެްއގައި ކޯުޓގައި އިސްިތއުނާފުކުރުަމށް  (8)   

ވަކި ުމއްދަތެްއ ކަނޑައަޅާފައިާވ މައްސަލަަތއް ިފޔަވައި، އެެހން 

         މައްސަލަތަކުގަިއ އިސްތިއުނާފުުކރެވޭނެ މުއްދަަތީކ، 

ފެިށގެްނ، އެ މައްސަަލއެއްގެ ުޙކުމުގެ ލިޔުން ލިބޭ ތާރީޚުން 

)ތިރީްސ(  30ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަްއ ނުހިމެނޭ ގޮތުން، 

 ދުވަހެވެ.

މި ބާބުގައި ބަޔާްނކުރާ ާޚއްޞަ އިުޖރާއަތުތަކަްށ ޢަމަލުުކރެވޭިއރު،  )ނ(  

އެބައެއްެގ މައްޗަށް ޖިނާީއ ޢަދުލުެގ ނިޒާމު ހިންޭގ އެންމެހަިއ 

ބަޔާންކުާރ ުއސޫލަކުްނ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެްނވާ ޙައްޤުަތއް، މި ބާބުގަިއ 

 އެ ފަރާތްތަކަްށ ލިބިދެވެންވާެނއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާޙލަތެއްގަިއ ޝަރީޢަްތ  )ރ(  

ހިންގުމުގައި މި ބާބުަގއި ބަޔާންުކރާ  އުޫސލުތަކަށް ޢަަމލުކުރުމަްށ 
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ނިންމައި، އެކަން ކޯޓުތަކަށް އަންގާނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ 

 ޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުންނެވެ.އެ

     ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ދަޢުވާ އުފުލުމުަގއި އަދި ަޝރީޢަތް ިހންގުމުަގިއ  )ބ(  

މި ބާބުގަިއ ބުނެފައިާވ އުޫސލުތަކަްށ ޢަމަލުކުރަްނ ޕްޮރސިކިއުޓަރ 

ޖެނެރަލް ނިންމާ ނިންމުން އަދި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ 

ދިެވހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން ނިންމާ ނިންމުން

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނުގަިއ ނުވަަތ އެހެްނ ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ ގޮތަކަްށ  )ޅ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ 

ޙާލަތެއްގައި، ޢަމަުލކުރުމުަގއި އިސްކަންދޭްނވާނީ ިމ ބާބުގަިއ 

 ުއސޫލުތަކަށެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

ހައްޔަރުކުރުމާއި 
ބަންދުކުރުމާބެހޭ ޚާއްޞަ 

 އިޖުރާއަތުތައް 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުާރ ޙާލަތެްއ  203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 203.-2

އޮތުމާއެކު، އަިދ ެއ ާޙލަތުގަިއ އިތުރަްށ ރިޢާޔަތްުކރުމަްށ ެއ މާއްދާގަިއ 

ރިޢާޔަތްުކރާހިނދު، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް 

ހައްޔަުރކުރެޭވ މީހަުކ ނުވަަތ ަހއްޔަރުުކރުމަށް ުނވާގޮތަްށ ފުލުހުންެގ 

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެެނވޭ މީހަކު، ުފލުހުންގެ ަމރުކަޒަކަށް ހާޒިރުުކރެވޭނެފަަދ 

ޙާލަތެއް ނެތްނަމަ، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެެފއާޒް ކަނޑައަޅާ ތަނަކަށް، 

ސްޕެކްޓަރ އޮފް ޮޕލިސް ރޭންކުްނ ފެށިގެން މަތީ ރޭންކެއްެގ ސަބް އިން

 އޮފިސަރެއްެގ ހުއްަދއާއެުކ އެމީހަުކ ގެންދެވިދާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން އޮތްނަަމވެސް، އެ މާއްދާގައި ބަޔާންުކާރ  )ށ(  

ޙާލަތުގައިވެސް، މި ޤާނޫނުގައި ަހއްޔަުރކުރުމާއި ބަންދުުކރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 ބަޔާންކުރާ ެއހެން ޤާނޫނީ އިޖުރާއަތުަތއް ފުިރހަމަކުރަންވާެނެއވެ.

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުާރ ޙާލަތެްއ  203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

އޮތުމާއެކު، އަިދ ެއ ާޙލަތުގަިއ އިތުރަްށ ރިޢާޔަތްުކރުމަްށ ެއ މާއްދާގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރާހިނދު، ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ 

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  52ހައްޔަުރކުރެޭވ މީހަކު މި ޤާނޫނުެގ 
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ންކުރާފަދަ ަޖލެއްގަިއ ހައްަޔރުކުެރވެން ނެތްނަމަ، މިނިްސޓަރ އޮްފ ބަޔާ

ހޯމް އެފެއާޒް ކަނޑައަޅައި ޢާންމުކުރާ ާޚއްޞަ ތަނެއްަގިއ އެމީހަުކ 

 ބަންދުކުރެވިދާނެއެވެ.
 

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ކޯޓު 

 އަމުރު ދޫކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ާޙލަތްތަުކެގ  203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 203.-3

ވަނަ މާއްދާގަިއ  204ތެރެއިން ާޙލަތެއް މެދުވެިރވެއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކުރާ ކޯުޓ އަމުރުތަާކއި އަިދ މިނޫންވެސް މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ 

ފޮނުވުމުެގ  ކޯޓުން ނެރޭ އަުމރުތަކުގެ އަްސލު، އަުމރަށް އެދުނު ަފރާތަށް

މެދުވެިރކޮށް އަމުރަްށ ބަދަލުގައި، އެ އަމުރުތައް އިެލކްޓްރޯނިކް ަޒރީއާެއއް 

 އެދުނު ފަރާތަށް ފޮނުވުުމގެ އިޚްތިާޔރު ކޯޓަށް ލިިބގެންވެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުރާ ާޙލަތްތަުކެގ  203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާެގ  204މި ޤާނޫނުގެ  ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުެވރިވެއްޖެނަމަ،

)ނ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ އުޫސލުތަކަށް، ޢަމަުލކުރުން ަވގުތީގޮތުްނ 

ހުއްޓާލައި، ކޯުޓގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ނުވަތަ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަނޑައަޅާ 

އުސޫލުތަކެްއގެ މަތިން ކޯޓު އަުމރުތައް ދޫުކރަމުން ެގންދިއުމުެގ 

   ންވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު ކޯޓުތަކަށް ލިބިގެ
 

ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި ޤާނޫނީ 

 ވަކީލެއްގެ އެހީ ލިބިގަތުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާްނކުާރ ޙާލަތެްއ  203-1މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( 203.-4

އޮތުމާއެކު، އަިދ ެއ ާޙލަތުގަިއ އިތުރަްށ ރިޢާޔަތްުކރުމަްށ ެއ މާއްދާގަިއ 

ުތުހމަތެއްގަިއ  ބަޔާންކުރާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތކުރާހިނދު، ކުށުގެ

ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގިއ ނުވަަތ ހައްަޔރުގަިއާވ ފަރާތަަކށް އޭނާެގ 

ޤާނޫނީ ވަީކލާ ޢާންުމ އުޫސލުން ަބއްދަލުުކރުމުެގ އިންތިޒާމު 

ހަމަޖެއްސެން ނެތްނަމަ، އޯޑިޯއ އަިދ ވީޑިޯއ ކޮންފަެރންސިންގ 

އޭނާ ، މެދުވެރިކޮށް އޭނާގެ ވަކީާލ މުޢާމަލާތްކުެރވޭނެ އިންތިާޒމު

 ހައްޔަުރކޮށްފައިވާ ަފރާތުން ހަމަޖަްއސައިދޭންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ަބޔާންކުާރ ފަދައިްނ އޯޑިޯއ ައދި ވީިޑޯއ  )ށ(  

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުެވރިކޮށް، ަހއްޔަުރގައިާވ ފަރާތާިއ އޭާނގެ ވަީކާލ 

ދެމެދު މައްސަލަާއ ގުޅިގެްނ ކުާރ މުޢާމަލާތަީކ އެހެްނ އިތުުރ ފަރާތަކަްށ 
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ްނ އަޑުއިވިގެން ނުވާނެހެން، ޙުރުމަތް ލިބިގެންވާ މުޢާަމލާތެއްކަ

ކަށަވަރުުކރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެަހިއ ފިޔަވަޅުތައް، އޭާނ 

 ހައްޔަުރކޮށްފައިވާ ަފރާތުން އަޅަންވާނެެއވެ.

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ތަްޞދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓުގަިއ ާޝއިޢުކުާރ ާތރީޚުްނ  .4

 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 
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